
Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 13 
april 2017. 
 
Aanwezig:  
De heren Bruls (voorzitter), De Vet, Beenakker, Van Kooten, Slinkman en Van Riswijk en mevr. Mittendorff, 
mevr. Van Ruijven en mevr. De Vries en de heren Van Eert, Kottelenberg, Verheijen, De Vries en De Boer 
en mevr. Van Zwol en mevr. Van Til en de heren Wever, Van Zanten Derksen en Verhoeven 
(bestuurssecretaris)  
 
Met kennisgeving afwezig:  
De heren Steenkamp, Van den Bosch, Miltenburg en Nieuwerth en mevr. Kunst. 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de heer Kottenberg voor wie het de 
eerste vergadering is als nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe. 
Tevens heet hij welkom de heer Wever,de nieuwe interim-directeur die de directie van de veiligheidsregio 
versterkt. 
 
2.Mededelingen 
 
De heer Van Eert deelt mee dat in het kader van de Innovatie Challenge Veilige Samenleving/Don Berghuijs 
Award 2016, is gewerkt aan het thema  ‘veiligheidsregio’s en veiligheid digitale infrastructuur’.  
Samen met andere instellingen en veiligheidsregio’s is gezocht naar een innovatieve oplossing voor de 
veiligheidsregio’s. Op 11 mei wordt bekend gemaakt wie de Don Berghuijs Award 2017 wint. Hij verzoekt de 
aanwezigen het project te ondersteunen door daarop te stemmen. Het project komt dan meer op voorgrond. 
 
Mevr. Van Zwol geeft aan dat het OM graag wil meedoen aan dit project. 
 
 
3.Concept-verslag 9 maart 2017 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
Het concept-verslag van 9 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Verslag  
 
4. Volumestijging 
 
De heer Van Riswijk ziet dat de pijn nu over gemeenten gelijk is verdeeld. Vorig jaar constateerde hij een dip 
in de aankomsttijd van het ambulancevervoer in Druten. Hij vraagt hoe dit nu kan? 
 
De heer De Boer vraagt aandacht voor het communicatieaspect. Hij verzoekt de heer Honigh om een bericht 
op te stellen voor gemeenten, waarin duidelijk wordt dat de aanrijtijden van ambulances deels zijn 
verslechterd als gevolg van een volumestijging in het aantal ritten en welke oplossingen zijn gekozen om de 
aanrijtijden van de ambulances te verbeteren. 
 
Mevr. Van Ruijven constateert dat er meer evenwicht komt in de behaalde aanrijtijden over de gehele regio 
bezien. Uiteindelijk is het totaalresultaat goed te noemen. Tegelijkertijd constateert mevr. Van Ruijven enige 
spanning aan de flanken van de regio. De aanrijtijden in Lingewaal blijven op 68 procent zitten. Zij verzoekt 
maatwerk te creëren. Het collectief van het regiobestuur heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat 
er een goed bereik is in de gehele regio. 
 
De heer Bruls constateert dat er een mooie verbetering komt als de gepresenteerde oplossingen worden 
ingevuld. 
 
De heer Honigh antwoordt dat de grootste winst wordt behaald met de inzet van de nieuwe ambulances op 
die plekken waar absoluut gezien de meeste overschrijdingen van de aanrijtijd plaatsvinden. Jaarlijks zijn er 
ongeveer 20 tot 40 overschrijdingen. Met de gekozen maatregelen wordt het spoedvervoer over de gehele 
linie verbeterd en komt het  
evenwichtiger uit. 
 



De standplaats van de ambulances is niet van belang voor de aanrijtijden. De ambulances  staan niet stil. Er 
wordt uitgegaan van dynamisch vervoersmanagement. Het RIVM heeft berekend dat het verschuiven van 
posten geen zin heeft. 
Vanwege hoge kosten die het gevolg zijn arbo-technisch eisen is het niet raadzaam te investeren in 
Beneden-Leeuwen, maar te kiezen voor een standplaats in Druten. Deze standplaats is veel goedkoper. 
 
De heer Van Riswijk hoopt dat de plaats waar een ambulances wordt gestationeerd niet maatgevend is voor 
de aanrijtijd. Hij hoopt dat met de gekozen oplossingen de aanrijtijden over de gehele linie gelijk worden 
getrokken. 
 
De heer Honigh vindt het een goed idee om een communicatiebericht te maken voor de burgemeesters. 
 
De heer Honigh meldt dat in Nederland voor de voorbereiding op een ramp wordt uitgegaan van 150  
ambulances die binnen twee uren beschikbaar zijn. Vanuit die optiek bekeken is de regio voorbereid op een 
ramp met 150 slachtoffers.. 
De meldkamer heeft hierin de functie om met gebruikmaking van een slim systeem te zoeken naar vrije 
ambulances die naar de plek van het incident kunnen rijden. 
 
Mevr. Mittendorff vindt het raadzaam dat op het moment dat ambulances later zijn dan volgens de norm dit 
wordt gecommuniceerd naar burgers. 
 
De heer Honigh antwoordt in dit verband dat het van belang is om de hulpverlening zo snel mogelijk op gang 
te brengen. Daarom stimuleert het RAV het gebruik van AED’s. 
In meerdere gemeenten wil de VRGZ dit gebruik stimuleren. Dit loopt onder meer via de lokale EHBO-
verenigingen. 
 
Ten aanzien van de zogenaamde flanken van de regio zijn sluitende afspraken met naburige regio's. De 
aanrijtijden worden beter. 
Voorts zal door de inzet van de rapid responder een snellere inzet wordt bereikt.. 
 
Mevr. Mittendorff vindt dat door het gebruik van AED’s de mensen in het dorp meer zelfredzaam zijn. 
 
De heer Slinkman constateert dat Nederland internationaal gezien uit de pas loopt met mensen die kunnen 
reanimeren. Je moet geld betalen om te leren reanimeren. Dit stimuleert mensen niet. De gemeente Berg en 
Dal investeert in de vervanging van AED's 
Gemeenten moeten mede zorgen voor een goede infrastructuur, volgens de heer Slinkman. 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
Van de oplossingen die gekozen zijn als gevolg van de volumestijging van de ambulanceritten wordt 
kennisgenomen. 
 
5. Regionaal crisisplan 
 
Mevr. Van Ruijven vraagt naar de uitgangspunten met betrekking tot de bezetting van een (R)BT. 
Hoe functioneert een Operationeel leider in relatie tot de waarnemend Operationeel leider die in het BT 
aanwezig is. 
 
De heer De Boer geeft aan dat tijdens een oefening hij heeft geleerd dat de aldaar aanwezige operationeel 
leider wordt gezien vanuit de bloedgroep waar hij uit voortkomt. De betreffende functionaris wordt niet 
automatisch gezien als een vertegenwoordiger van alle hulpverleningsdiensten. 
 
De heer Van Zanten antwoordt dat in het GBT de plaatsvervangend operationeel leider zit. Via een beeld- en 
geluidsverbinding houdt hij contact met de operationeel leider en het ROT in Nijmegen. De laatste 
functionaris zit het ROT voor. 
 
De ROT is de adviseur voor het GBT. De plaatsvervangend operationeel leider geeft dit advies door aan het 
GBT. 
 
De heer Bruls vindt dat het ROT-team belangrijker wordt. Daar moeten adviezen worden voorbereid. Als een 
operationeel leider in het BT zit, is de aansturing van het ROT minder. 
Het “oude” systeem wordt nu dus opgedraaid. 
 



De heer Van Zanten vult aan door op te merken dat vooral geoefend moet worden met de voorgestelde 
structuur. Het ROT zal in haar eerste vergadering aan het (R)BT een advies geven welke adviseurs kunnen 
aansluiten  bij het (R)BT. 
 
Voorts zal een nieuwe standaardagenda worden gemaakt. Met de huidige agenda is de voorzitter geneigd 
om een rondje langs alle deelnemers te maken.  
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

1. Vaststelling van het Regionaal Crisisplan VRGZ 2016-2019 met inachtneming van de beslispunten 2 
en 3; 

2. De nieuwe samenstelling van het GBT treedt in werking op het moment dat het nieuwe artikel 2.1.5. 
lid 3  Besluit veiligheidsregio’s in werking treedt 

3. De nieuwe samenstelling van het RBT treedt in werking per 1 mei 2017. 
 
 
6. Convenant Kreis Kleve 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
Vaststelling van de bijgevoegde concept-samenwerkingsovereenkomst  

 
7.Jaarverslag 2016 externe klachtencommissie 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

1. Vaststelling van het jaarverslag 2016 van de externe klachtencommissie VRGZ 

2. Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking in het algemeen bestuur het verslag toezenden aan 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

patiëntenorganisatie NPCF. 

 
8.Brandweerbrief 
 
De heer Beenakker geeft aan dat de betreffende brandweerbrief door bestuurders gebruikt kan worden om 
college en raad bij te praten over de voortgang van zaken. 
Elke burgemeester kan hierin zijn eigen weg kiezen. 
 
Naar aanleiding van het incident in Berg en Dal stond een artikel in de krant. Naar aanleiding hiervan is een 
aanvullend memo verstuurd naar burgemeesters om duiding en context te geven van de opkomsttijden. 
 
Mevr. De Vries is blij met de brandweerbrief. Zij kan dit gebruiken om haar gemeenteraad bij te praten. 
 
De heer Van Zanten geeft aan dat wat rumoer is ontstaan naar aanleiding van het negatieve krantenbericht 
over brandweervrijwilligers. Vandaag zal hij vanuit de dienstleiding ondersteuning geven aan vrijwilligers. 
 
Mevr. Mittendorff ondersteunt de heer Van Zanten daarin. 
 
De heer Bruls is van mening dat vrijwilligers een andere opkomsttijd hebben dan beroeps. 
De brandveiligheid los je overigens niet op met meer materieel. Er moet meer worden geïinvesteerd aan de 
voorkant. Preventie lost meer op, aldus de heer Bruls. 
 
De heer Slinkman vult aan dat vrijwilligers niet altijd de opkomsttijd halen. Dat is niet nieuw. Na het negatief 
krantenbericht heeft hij de vrijwilligers gesteund. De vrijwilligers werden onterecht beledigd door de pers. Er 
is in feite niets bijzonders gebeurd. De brand is goed en professioneel bestreden. 
 
In het algemeen is het gevoel van de vergadering om niet te reageren op onjuiste berichtgeving in de 
kranten. 
 
 
Mevr. Van Ruijven vraagt hoe de brandweerbrief zich verhoudt met het jaarverslag van het  regionaal 
veiligheidscollege. Elke gemeenten heeft een eigen P-C-Cyclus waar je dit kunt bespreken. 
De heer Beenakker antwoordt dat de brief is bedoeld als informatieverschaffing.   
 



De heer Slinkman vindt dat “brandveilig leven” ook aandacht moet schenken de groep mensen die 
verminderd zelfredzaam zijn. 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ 
Van de brandweerbrief wordt kennisgenomen. 
 
9.Verslag en presentatie ketenpartneroverleg GHOR 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Mevr. De Vries verzoekt om de auditcommissie te completeren met mevr. Mittendorff 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ:  

Benoeming van mevr. M. Mittendorff als lid van de auditcommissie. 

 
Mevr. De Vries deelt mee dat momenteel wordt verkend de mogelijkheden om het bureau 
antidiscriminatievoorziening Gelderland-Zuid te laten fuseren met het bureau in Gelderland-Midden. Zij is 
benieuwd naar de reacties. 
 
Mevr. Van Ruijven meldt dat er een brief van het college van Lingewaal aan VRGZ wordt gestuurd met 
betrekking tot de consequenties die zijn ontstaan door de uitvoering van het  programma risicobeheersing en 
de relatie hiervan met de dienstverleningsovereenkomst. 
Alle colleges krijgen deze brief toegestuurd. Zij vraagt of het niet raadzaam is bestuurlijk daarover met elkaar 
van gedachten te wisselen. 
 
De heer De Boer is onlangs.uitgenodigd door de veiligheidsregio Utrecht voor een oefening/bespreking over 
interregionale vaarwegincidenten. De heer De Boer heeft behoefte aan meer informatie of er afspraken 
bestaan met andere regio's. 
 
De heer Honigh antwoordt dat er afspraken zijn met betrekking tot vaarwegincidenten. 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2017 gehouden in de gemeente Neder-Betuwe. 
 
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
 
 
Drs. H.M.F. Bruls     mr. R. Wever 

 
 
 
 
 


